Konferencja
,,W drodze do niezależności osób niepełnosprawnych –
asystentura z pasją”

•

•

realizujemy usługi asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej (AOON) od 1
czerwca 2000 roku do dnia dzisiejszego
na terenie Szczecina i Powiatu
Polickiego;
w okresie od 01. 06. 2005 do 31.03.2008 r.
realizowaliśmy projekt innowacyjny „Winda do
pracy” w ramach programu EQUAL , gdzie
najpierw testowaliśmy nasz model AOON , a
potem go upowszechnialiśmy

Charakterystyka Osób Niepełnosprawnych
korzystających z usług AOON












w 2000 roku z tej formy wsparcia
korzystały 4 osoby;
w latach 2001 – 2003 – 7 osób;
w latach 2003 – 2005 – 15 osób;
w latach 2005 – 2008 – 24 osoby;
w latach 2009 – 2015 – 10 - 14 osób;
osoby korzystały z tej pomocy od 2 do
24 godzin dziennie.
głównie były to osoby ze schorzeniami
nerwowo-mięśniowymi ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową w wieku
od 3 do 70 lat, z usług korzystały tez
inne osoby z niepełnosprawnością
ruchową, osoby niewidome i
niedowidzące i osoby z autyzmem;
w projekcie „Winda do pracy” korzystało
z tej pomocy 37 / 80 Beneficjentów.

Średnio 15 osób










3 osoby codziennie w dni robocze
3-4godzin (czasami w soboty i
niedziele);
1 osoba codziennie w dni robocze
8- 10 godzin;
1 osoba codziennie w dni robocze
2-3 godzin 2 razy dziennie;
4 osoby 3-5 dni w tygodniu po 4
godziny;
3 osoby korzystały z usług
doraźnie 1-2 razy w tygodniu w
różnym wymiarze godzin.
2 osoby doraźnie 1-2 razy w
miesiącu w różnym wymiarze
godzin
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w 2000 zatrudnionych było 2 asystentów,
w latach 2001 – 2002 – 4 asystentów,
w latach 2003 – 2004 – 5 asystentów.
w roku 2005 – 7 asystentów,
w latach 2006 – 2007 – 16 asystentów
(w tym w „Windzie do pracy” 12)
w latach 2008- 2013 – 4-6 asystentów,
osoby zatrudniane na to stanowisko rekrutowane są spośród osób
bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej średnim, bez
kierunkowego wykształcenia posiadające predyspozycje według
stworzonego portretu osobowościowego dobrego asystenta, które
oceniane są głównie przez korzystających z usług oraz osoby
zatrudniające,
Asystenci zatrudniani są na umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy, incydentalnie zatrudniamy osoby na umowę zlecenie.

Kompetencje podstawowe

Sprawny fizycznie

- warunki fizyczne umożliwiają mu/jej wywiązywanie się z opieki nad

Dyspozycyjny

- gwarantuje swoją obecność przy ON w wyznaczonych porach i jest pod

Empatyczny

- potrafi wczuć się w położenie drugiej osoby, „spojrzeć na świat jej

ON
tym względem niezawodny/a
oczami”. Jest spostrzegawczy, czujny, dostrzega stan i emocje drugiej
osoby, potrafi na nie odpowiadać właściwie i adekwatnie do sytuacji.
- odporny na frustracje, niepowodzenia i trudności nie zniechęcają go

Wytrwały

zbyt szybko. Obcy jest mu „słomiany zapał”, jest stały i można na nim

polegać. Solidny i konsekwentny w działaniu.

Zrównoważony

- panuje nad swoimi emocjami, jest spokojny i opanowany. Nie reaguje

emocjonalnie

wyprowadzić go z równowagi. Krytyka, złośliwe uwagi, niepowodzenia

agresją, zachowuje „zimną krew” w trudnych sytuacjach. Trudno
nie dezorganizują jego zachowania.

Rozumiejący
jest pomoc

czym

- zna „swoje miejsce”, potrafi „pozostać w cieniu” gdyż kieruje się
dobrostanem fizycznym i psychicznym ON. Nie narzuca swojego zdania,
nie poucza, nie ogranicza. Charakteryzuje się szacunkiem dla ON i
chęcią służenia jej w taki sposób, w jaki ona sama sobie tego życzy.
Dyskretny

Kompetencje pożądane

logiczny, potrafi przewidzieć konsekwencje swoich

Samodzielny w

-

myśleniu i

działań, daje sobie radę w różnych/trudnych

działaniu

sytuacjach, potrafi znaleźć rozwiązanie problemu,
jest innowacyjny i kreatywny jeśli wymaga tego
sytuacja, potrafi szybko podjąć decyzję

jest „ludzki”, łatwy w pożyciu, nie stwarza barier,

Łatwo nawiązujący

-

kontakt z ludźmi

nie buduje dystansu, jest naturalny, otwarty, lubi
kontakt z ludźmi

Pogodny

-

potrafi wykorzystać humor do rozładownia sytuacji, jest

pogodny, optymistycznie i z nadzieją postrzega
rzeczywistość

Psychologiczne wyznaczniki
powodzenia w pracy zawodowej
AOON. Poradnik dla doradcy
zawodowego i pośrednika pracy

Asystenci udzielają pomocy w czynnościach samoobsługowych,
przy przemieszczaniu się, wykonywaniu pracy, nauki,
prowadzeniu domu,
w szczególności przy:
-kąpieli, myciu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
- ubieraniu i rozbieraniu;
- kładzeniu się i wstawaniu oraz w razie potrzeby pomoc
podczas snu;
- przygotowaniu i spożywaniu posiłków i innych pracach
domowych
- dojeździe do pracy, domu, szkoły, sklepu, urzędu;
- pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych i
rekreacyjnych;
- pomoc w udziale na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 usługi

są planowane w piątki na następny
tydzień na podstawie zgłoszonego
zapotrzebowania przez korzystających;
 1 osoba może skorzystać z usług do 20
godzin w tygodniu;
 brak możliwości wyboru konkretnego
AOON;
 usługi są odpłatne;
 pierwszeństwo mają osoby mieszkające
samotnie.

profesjonalne świadczenie osobie niepełnosprawnej
usług, które wspierają jej niezależność i
samorealizację. Usługi są zarządzane i kontrolowane
przez ON. Osobisty charakter asystencji oznacza, że
ON decyduje kto świadczy jej usługi, jakie są to
usługi, w jaki sposób, kiedy i gdzie są świadczone.
Na ON spoczywa odpowiedzialność za rekrutację,
wdrożenie do pracy, organizację jej grafiku,
ewentualne zakończenie współpracy z AO.
/dr Łukasz Orylski Ogólnopolskie seminarium „Osoby z niepełnosprawnościami – prawa
człowieka naszymi prawami” Warszawa, 05.09.2015/










bardzo małe
zainteresowanie
korzystaniem z usług;
potrzeba nauki korzystania
z usług AOON;
brak stałego źródła
finansowania;
brak rozwiązań prawnych;
brak możliwości
bezpośredniego
przełożenia doświadczeń z
innych krajów.

Po stronie organizatora








minimalizowanie
zapotrzebowania przez
korzystających z usług.
brak możliwości
zapewnienia usług powyżej
4 godzin dziennie.
brak możliwości wyboru
konkretnego AOON.
brak możliwości
korzystania z usług
opiekuńczych, które w
znacznym stopniu są
tożsame z usługami AOON

Po stronie korzystających
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